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1. ОПИСАНИЕ НА СЪБИТИЕТО 

На 31 май 2010 г. от 13:00 часа в препълнената от над 160 младежки и студентски 

лидери, аула на Нов български университет се състоя Международна младежка 

конференция по повод предстоящото формиране на Национален Младежки Форум в 

България. По време на конференцията бе представен опитът на Франция в създаването 

и функционирането на младежката политика.  

Събитието бе организирано от Инициативния комитет за създаване на Национален 

младежки форум в България с подкрепата на Министерството на образованието, 

младежта и науката, Международния съвет на франкофонската младеж (CIJEF), 

Френския културен институт и Нов български университет. 

Представители на Министерство на младежта на Република Франция, Националният 

младежки съвет на Франция, МОМН и експерти към Европейската комисия 

представиха опита и идеите си за реализиране на успешна младежка политика. 

Участниците във форума бяха поздравени и от Н. Пр. Етиен дьо Понсен, посланик на 

Франция и ректора на Нов български университет Людмил Георгиев. В работата на 

форума взеха участие и народни представители. 

Форумът си постави за цел: 

* МОМН – в изпълнение на заложените приоритети за младежка политика в 

Програмата за Европейско развитие на България оказва своята подкрепа на младежките 

неправителствени и политически организации да обменят опит със свои европейски и в 

частност френски партньори за създаването на национален младежки съвет в България; 

* Представяне на френския опит чрез реални примери за успешни политики в 

младежката сфера, реализирани по предложения на младите; 

* Представяне на добри европейски практики в сформирането на младежка политика; 

* Представяне на постигнатото от Инициативен комитет, сформиран през март 2010 

съвместно с Европейски Младежки Форум от младежки неправителствени и 

политически организации в България за създаване на национален младежки съвет. 

* Въвличане на максимален брой младежки организации за участие в предстоящо до 

края на годината формиране на Национален младежки съвет в България. 

Преди началото на конференцията, всички участници преминаха регистрация и 

получиха материали за нуждите на форума – папки с листа и химикалки за писане, 

кратка информация за инициативата под формата на визитка, програма на срещата, 

полезна логистична информация. Имаше подсигурени информационни материали, 

свързани с младежките политики в Европейския съюз, издания на Информационния 

офис на Европейската комисия. 
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2. ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО 

В 12:30ч. гостите от Франция бяха посрещнати на територията на НБУ от 

организаторите и домакините от Нов български университет на среща в ректорския 

кабинет, където обсъдиха въпроси от общ характер, свързан с младежката и академична 

общност в страната.  

Програмата на събитието бе открита от Александра Йосифова – председател на 

комисия „Създаване на НМС” в Международен съвет на франкофонската младеж 

(CIJEF). Цялата конференция се проведе на български и френски език, а за участниците 

в нея бе подсигурен симултанен превод с необходимата за това техника. 

Веднага след откриването, домакините и официалните гости приветстваха участниците 

във форума. Ето какво казаха те: 

Доц. Людмил Георгиев, ректор на Нов български университет: „Форумът, чиито 

домакини сме, е генератор на нещо ново, полезно и за България, и за Европа. 

Националният младежки съвет ще бъде гласът на младите, които умеят да поемат 

отговорност за своето развитие в контекста на социалните отношения, изключително 

важни за съвременния свят.” 

Н. Пр. Етиен дьо Понсен, посланик на Република Франция: „За мен е особено важно 

демокрациите да обръщат по-голямо внимание на младежта. Искам да ви напомня, че 

още през 1997г. френското правителство създаде Национален младежки съвет, чрез 

който младите французи намериха своето място в системата на управление на 

държавата и на гражданското общество. Днес младежкият съвет има пряко отношение 

към политиката, засягаща младите хора и активно участва във формирането й.” 

Петя Евтимова – Заместник-министър по въпросите на младежта, МОМН: „В 

синхрон с правителствената програма министерството пое отговорността да направи 

България привлекателна за младите и да им създаде подходящи условия за реализация. 

... Една от гаранциите за успех на тази политика е изграждането на младежки 

представителен орган, което ще даде възможност на младите да се интегрират в 

разработването и прилагането на отделни секторни политики, да активизират участието 

си в обществено-политическия живот на страната. Ще им позволи организирано да 

поставят и отстояват проблемите, които считат за важни и решаващи за тях.”   

Веднага след официалната част, думата беше дадена на гостите от чужбина. Френският 

опит в създаване на младежка политика бе представен от Антоан Бофорт, Национален 

делегат за връзка с младежките френски организации, Министерство на младежта, 

Франция. Последва представяне на френския опит в младежката политика от страна на 

национална неправителствена организация. Думата бе дадена на Матис Пелеран, 

представител на Франция в Международен съвет на франкофонската младеж (CIJEF), 

който пропътува разстоянието от Канада, специално за форума. 

Последната лекция от първия панел на конференцията бе изнесена от мен – Христиан 

Даскалов, председател на Студентския съвет на Нов български университет и в 

качеството си на такъв – член на Инициативния комитет за създаване на Национален 

младежки форум, избран за координатор „Връзки с обществеността” в Комитета. 
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Лекцията, която бе същинското представяне на инициативата за създаване на 

Национален младежки съвет продължи около 30 минути. От презентацията стана ясно, 

че в миналото е имало няколко опита за създаване на Национален младежки съвет, все 

неуспешни. Като основни причини за провала на предишните опити, младите хора 

изтъкват политическото влияние, слабото младежко включване и реално 

представителство, доминацията на лични над обществените интереси.  

 

Аудиторията се запозна с едни от основите на инициативата – нейните цели, визия, 

роля в развитието на младежки политики. 

 Визията за бъдещето на Националния младежки форум включва изграждането 

на информирана и образована младеж, мотивирана да бъде значим фактор в 

гражданското общество и активна част от процесите на вземане на решения в 

страната. 

 Мисията: Националният младежки форум ще бъде създаден, за да представлява 

интересите на младите хора и техните нужди, извеждайки на преден план 

значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие 

в социалните и обществено-политически процеси. 

 Ценностите: Свобода, Равенство, Толерантност, Солидарност. 

 

След презентацията, което породи одобрение сред участниците във форума поради 

добре структурираната аналитична част, изтъкваща нуждата от създаване на 

национална платформа и настоящата обстановка за развитие на младите, както и 

същинските дейности по изграждането на подобна организация и нейната структура и 

същност, участниците във форума се оттеглиха в кафе-пауза от 30 минути, през която 

имаха възможност да разпусната и да споделят усвоената информация със свои колеги, 

да коментират и анализират вече видяното и чуто, да похапнат лек обяд, да се освежат. 

 

В кафе-паузата, присъстващите медии имаха възможността да зададат своите въпроси 

относно изнесената информация от гостите от Франция и българските им домакини. 

Моментът бе удобен, тъй като можеше да се обсъди и опише представеното 

информационно съдържание, а журналистите да продължат с останалите си работни 

ангажименти за деня. 

 

За всички присъстващи организаторите подсигуриха стилен кетъринг, в духа на 

събитието с френско присъствие – френски сладкиши, топли кроасани и др. Кетърингът 

бе организиран в пространството пред аулата. За пушачите бе изнесена маса на открито 

само на метри разстояние, където можеха да изпушат по цигара, в рамките на 

позволения за институцията режим. 

 

След кафе-паузата, участниците в инициативата бяха поздравени с две приветствени 

писма, пристигнали до дях от Европейската комисия. В писмата се пожелаваше успех 

на инициативата и бъдещо сътрудничество между страните членки на ЕС и България в 

тази насока. Във втория панел на конференцията, обширна презентация изнесе Росен 

Димов, съветник към Бюрото на съветниците по европейски политики към Жозе 

Мануел Барозу. Темата на неговия доклад бе: „Добри европейски практики в 

младежката политика”.  

 

Програмата продължи с близо едночасова дискусия, в която представители на 

инициативния комитет, гостите от Франция и младежките и студентски лидери от 

цялата страна, участници в конференцията, дискутираха по тематиките, засегнати в 

международния форум.  Събитието бе закрито в 17:30ч. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЕТО 

Събитието бе организирано от Инициативния комитет за създаване на Национален 

младежки форум в България с подкрепана на Френския културен институт и Нов 

български университет. Самата техническа организация на събитието изнесоха 

Студентският съвет на НБУ, представители на Международният съвет на 

франкофонската младеж (CIJEF) в България, организации-членове на Инициативния 

комитет. 

Международната младежка конференция в НБУ бе първото събитие, на което 

Инициативният комитет представи пред широк кръг от млади хора своята работа по 

подготовката на създаване на Национален младежки  форум, стартирала в началото на 

м. Април, съвместно с МОМН и Европейският младежки форум.  Ето защо то трябваше 

да протече по възможно най-добрият начин, тъй като се явяваше своеобразна премиера 

на инициативата пред младежката общност в страната, медийния и институционален 

сектор.  

В тази връзка бяха проведени няколко работни срещи между организациите партньори 

в месеца преди международната конференция. Бе начертана финансовата рамка на 

събитието, отговорностите бяха разпределени. Бе решено да не се търсят ексклуивни 

медийни партньори или финансови такива, тъй като инициативата има по-скоро 

публичен характер, отколкото частен такъв, и не бива да се хвърля сянка върху нейната 

обществено-полезна роля, независима от частните интереси. 

Финанси: 

 Зала и техника – осигурена от Нов български университет безвъзмездно. 

Включва: звукозапис и видеозапис, озвучение, професионален снимков 

материал; 

 Кетъринг – осигурен от бюджета на Студентски съвет на НБУ за „Национална и 

международна дейност”; 

 Информационни материали – осигурени от информационния център на 

Европейската комисия; 

 Път, настаняване и дневни на гостите от Франция и Канада – осигурени от 

Френския културен институт; 

 Превод и техника – осигурени чрез Министерство на образованието, младежта и 

науката; 

Отговорности: 

 Логистика – МГЕРБ, член на Инициативния комитет – създаване на 

регистрационна форма он-лайн, предхождаща форума; обобщаване на 

участниците и разпращане на известия за потвърдена регистрация; отговорност 

за допълнителни разяснения при постъпили въпроси от участниците; изготвяне 

на присъствен списък с регистрираните за участие организации; регистрация на 

участниците в деня на форума, обобщаване на  новопостъпилите участници, без 

предварителна регистрация и включването им в базата-данни, разпращане на 

допълнителна информация след провеждането на форума и благодарствени 

писма за участие; 

 PR – Христиан Даскалов, координатор «Връзки с обществеността» на 

Инициативния комитет – създаване на уеб сайт на Инициативния комитет с цел 
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популяризация на неговата дейност и организацията на Международния 

младежки форум (bgyouthforum.com); изготвяне на прес-съобщение, 

предхождащо провеждането на форума и разпространяването му – процес, 

координиран с НБУ и МОМН, разпространяване на регистрационната форма 

сред възможно най-широк кръг от младежки организации, посредством уеб 

сайтове с младежка насоченост, социални мрежи он-лайн, институционални уеб 

страници, съобщения до широка база-данни от младежки организации и др.; 

презентиране на инициативата за създаване на Национален младежки форум на 

самата конференция, разпространяване на информация сред присъстващите 

медии в деня на събитието и последващо прес-съобщение след неговия край; 

обобщаване на медийното отразяване след края на събитието (пресклипинг), 

обновяване на уеб-страницата със снимков  и текстов материал от събитието, 

както и позициониране на представената презентация на инициативата в он-лайн 

вариант, достъпен за свободно «теглене» от Интернет; 

 Гости от чужбина – представители на Международния съвет на 

франкофонската младеж (CIJEF) в България – посрещане от летището и 

настаняване в хотел „Хилтън”, София. Организация на културно-развлекателна 

програма сред забележителностите на столицата, организация на официални 

срещи във Френския културен институт и Нов български университет, 

организация на отпътуването сред края на събитието, превод и логистична 

подкрепа в дните на престой в България; 

 Денят на събитието – представители на Студентски съвет и Нов български 

университет организират пространството около и в аулата; доброволци на 

Студентски съвет посрещат участниците от страната пред входа на Нов 

български университет и ги насочват към Ауата; оказват логистична подкрепа, 

преди и по време на конференцията; спомагат за документалната процедура с 

командировъчните на участниците в конференцията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Снимка: Среща на Инициативния комитет 
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 4. ИЗПОЛЗВАНИ КОМУНИКАЦИИ 

Използваните по провеждането на международния младежки форум комуникации са 

многостранни и координирани между партньорите.  

Относно медиите: 

- изготвят се прес-съобщения преди самото събитие; 

- изготвя се прес-материал за деня на събитето за присъстващите медии; дава се 

възможност за провеждане на интервюта с гостите и участниците в 

конференцията; 

- изготвя се прес-съобщение след края на събитието с обобщени изводи и 

резултати от него. 

Относно участниците (младежки организации): 

- провежда се масирана он-лайн информационна кампания за набирането на 

максимално най-широка и представителна група от младежки организации,  

участници във форума, посредством стандартните електронни медии, 

социалните мрежи, институционални и др. младежки уеб сайтове;  

- изпраща се потвърждение за участие в събитието с логистична и др. необходима 

за участието информация; 

- публикува се информация на официалната страница на Инициативния комитет; 

- изпраща се информация след края на събитието, като и благодарствено писмо за 

участие в него; 

5. ОЦЕНКА НА СЪБИТИЕТО 

Международният младежки форум, посветен на създаването на Национален младежки 

съвет в България, проведен в Нов български университет премина изключително 

успешно.  

- Над 220 бяха участниците в конференцията; 

- Близо 160 младежки организации от цялата страна се включиха в инициативата; 

- Нямаше проблеми от логистичен или технологичен аспект в деня на 

конференцията; 

- Графикът и предварителната  програма бяха спазени без изменения; 

- Участниците в конференцията показаха завиден интерес и осъществиха оживена 

дискусия в рамките на програмата; 

- Над 30 публикации в близо 20 информационни източника отразиха 

провеждането на форума;  

- Близо 20 писма от участници в конференцията получиха организаторите от 

Инициативния комитет след края на съитието – всички без изключение 

положителни; в 5 от тях бяха отправени съвети и градивна критика; 

- Инициативата за създаване на Национален младежки съвет осъществи успешна 

премиера и бе радушно посрещната от младежкия и институционален сектор; 

Френските партньори и Европейската комисия. 

- Нов български университет и Студентският съвет на НБУ се изявиха като важен 

партньор във формирането на младежки политики на национално ниво и 

изпълнена с обществен живот и студентска самоинициатива либерална 

академична институция. 
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Плакат за провеждането на Международния младежки форум: 
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7. ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Пресклипинг: Статия от вестник „АЗ-Буки”: 
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8. ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Снимков материал от Международния младежки форум: 
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